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Inleiding 

 

Bij de do’s en don’ts in de reisgids ‘Culture shock China’, staat onder ‘topics not to 

discuss’ het gevreesde onderwerp religie, na politics & government, Tibet en Taiwan. 

Religie is nog altijd een gevoelig onderwerp in het overwegend atheïstische land. 

Tegelijkertijd zien we dat van alle kanten wordt beweerd dat het aantal gelovigen 

onder de bevolking  enorm toeneemt. Zo wordt ook een explosieve groei 

toegeschreven van het christelijke geloof, een religie die je niet zo snel zult 

verwachten in China. 

Toch kent het christendom al een lange traditie in China en is het misschien 

wel helemaal niet zo gek dat zoveel Chinezen zich nu lijken te bekeren tot het 

christendom. Vanuit een godsdienstwetenschappelijk en sociaal wetenschappelijk 

perspectief proberen wij de ontwikkelingen rondom het groeiende aantal Chinese 

christenen in kaart te brengen. Is er daadwerkelijk sprake van groei? Hoe ziet het 

Chinese christendom er inhoudelijk uit? Wat zijn de oorzaken van de groei? En 

 

Chinese meisjes in kerstkleding, omringd door kerstvoorwerpen. Kerstmis wordt 

steeds grootser gevierd in China. Zijn Chinezen ook steeds christelijker? 
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waardoor wordt de groei belemmerd? Zijn de vragen die we proberen te 

beantwoorden na de plaats van het christendom binnen China bepaald te hebben. 

Uiteindelijk zullen we kijken naar de consequenties van de groei van het christendom 

in China. Onze hoofdvraag is dan ook: Wat zijn de consequenties van de groei van 

het christendom in China? Door onze beide perspectieven te integreren proberen we 

het antwoord hierop te achterhalen en mogelijke oplossingen te bedenken voor de 

problemen die zich voordoen wanneer het christendom in China groeit. 
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Het religieuze landschap van China 

Godsdienstwetenschappen 

 

  

De godsdienstwetenschappen richten zich niet uitsluitend op het christendom, maar 

ook op de wisselwerking tussen verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. 

In China is dit van toepassing omdat er vele godsdiensten en levensbeschouwingen1 

voorkomen. De belangrijkste hiervan zijn van oudsher confucianisme, taoïsme en 

boeddhisme. Samen vormen deze San-jiao, de drie 'Wegen' (Bowker, 2003b: 142). 

Daarnaast zijn in China ook aanhangers te vinden van hindoeïsme, christendom, islam 

en een heleboel kleine religieuze stromingen. In dit paper focussen wij ons op het 

christendom, maar omdat het confucianisme zoveel invloed heeft gehad op Chinese 

religies en 'de Chinese leefwijze', zal deze levensbeschouwing eerst kort behandeld 

worden. 

 

Confucianisme 

Het confucianisme is geen religie maar een levenswijze. Het is gebaseerd op de 

Chinese wijsgeer Confucius (Kongfuzi, 'Meester Kong'), die waarschijnlijk in de 

zesde eeuw voor Christus leefde. Bowker beschrijft het confucianisme als "een 

humanistische leer waarin men openstaat voor een bemiddelaar of morele ordening 

die Tian, Hemel, wordt" (Bowker, 2003b: 142). 

Confucius hield zich niet bezig met diepe theologische vragen, maar met de 

praktische dimensie van zijn levensbeschouwing. Een belangrijke vraag hierbij is: 

'Hoe kan een situatie van vrede, harmonie en rechtvaardigheid in de praktijk worden 

bereikt?' Hij legde hierbij de nadruk op rituelen, offeren en li. Li is het systeem van 

gewoonten en manieren en zorgt voor een ordelijk levenspatroon en harmonie. 

Confucius legde de nadruk op vijf deugden: vriendelijkheid, rechtvaardigheid, 

eerbied, wijsheid en goed geloof2 (Hunter & Kim-Kwong, 1993: 156). In de Chinese 

cultuur komt voornamelijk het idee 'collectivisme' naar voren. Dit is het tegengestelde 

                                                
1 Voor het verschil tussen religie, godsdienst en levensbeschouwing, zie de bijlage 'Religie of 
levensbeschouwing?'. 
2 Een korte zoektocht op internet en de presentatie van Nina Straathof & Suzanne van der Zouwe 
leerden mij dat er ook andere deugden worden genoemd in combinatie met de lessen van Confucius. 
Nina en Suzanne noemden er zes (waaronder ook trouw). Omdat ik alleen deze vijf deugden kon 
vinden in mijn wetenschappelijke bronnen - slechts een legde het confucianisme duidelijk uit -, heb ik 
ervoor gekozen om deze vijf te noemen in dit paper. 
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van het Westerse 'individualisme'. De Chinezen hebben het gevoel dat zij zich 

bevinden in een web van relaties met andere mensen. Hierdoor houden zij heel erg 

rekening met anderen en leggen de nadruk op respect. 

 

Tolerantie 

De San-jiao, de drie Wegen, geven drie verschillende levensbeschouwingen. De 

Chinezen voelen zich niet verplicht hiertussen te kiezen. Zij gebruiken wat hen het 

beste uitkomt, omdat de drie Wegen sterk verweven zijn met de Chinese geschiedenis 

en denkwijze (Bowker, 2003b: 143). Dit en de nadruk op respect vanuit 

confucianisme en andere Chinese levensbeschouwing maken dat Chinezen het ook 

respecteren als anderen er een andere godsdienst op na houden en niet meteen zullen 

veroordelen, mits zij zich houden aan de culturele regels van respect, vriendelijkheid, 

trouw, etc. 
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De geschiedenis van het christendom in China 

Godsdienstwetenschappen 

 

Het christendom in China heeft een lange traditie van afwisselend tolerantie en 

onderdrukking. In de zevende eeuw werd het christendom door de Nestoriaanse 

Syriër Alopen naar China gebracht. Allereerst leek het veel succes te hebben, maar 

toen keizer Wenzong in 845 aan de macht kwam werden de christenen onderdrukt en 

verdween het christendom verdween toen uit China. 

 

Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw kwam China weer in aanraking met het 

christendom, allereerst via Franciscanen. Later kwamen ook Jezuïeten (vanaf eind 

zestiende eeuw), protestanten (vanaf 1807) en andere christenen hun geloof 

verkondigen. Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw tot ongeveer 1840 werd 

het christendom afwisselend getolereerd en afgewezen. In 1692 werd bijvoorbeeld 

een edict uitgevaardigd: de christelijke religie moest getolereerd worden. In 1724 

vaardigde keizer Yongzheng echter het 'Edict of Expulsion and Confiscation' uit 

(Aikman, 2006: 34). 

 

Na de Opium Oorlog (1839-1842) met Groot-Brittannië werd het Verdrag van 

Nanking (1842)3 gesloten. Via de vijf 'treaty ports' konden missionarissen China vrij 

makkelijk binnenkomen. In de periode 1858-1860 volgden meer afspraken: christenen 

mochten onbeperkt door China reizen en hun geloof verkondigen. Tevens mochten er 

kerken worden gebouwd. 

De aanwezigheid van buitenlandse missionarissen, die China wilden 

'civiliseren', werd gezien als een bedreiging voor de locale cultuur en sociale orde. 

Met name belangrijke mensen in dorpen en steden voelden zich bedreigd door deze 

buitenlanders. Het is niet moeilijk te begrijpen dat deze hoge heren probeerden hun 

positie te behouden door antichristelijke gevoelens onder de bevolking te versterken. 

Hierdoor kwam het in de negentiende eeuw vaak tot conflicten tussen christenen en 

niet-christenen. 

 

                                                
3 Het Verdrag van Nanking betekende, naast het feit dat Hong Kong Brits werd, dat vijf Chinese 
havens opengesteld werden voor buitenlanders. In deze havens "foreigners enjoyed "extraterritoriality" 
and where thus not subject to Chinese law" (Aikman, 2006: 38). 
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In het begin van de twintigste eeuw begon een soort Chinees christendom op te 

komen. Dit kwam deels doordat missionarissen en Chinese christenen het 'three-self' 

principe aanhingen: kerken in China moesten zorgen voor "self-management, self-

support and self-propagation" (Tiedemann, 1999: 395). Deze ontwikkeling zette 

vooral in het Chinese protestantisme door. 

Op 8 december 1939 draaide paus Pius XII het besluit van zijn voorganger 

Clemens XI terug4: katholieken mochten weer deelnemen aan activiteiten als verering 

van Confucius en rituelen voor hun voorouders. Dit gaf een impuls aan het Chinese 

christendom. 

 

Al in 1945 begon de Chinese Communistische Partij (CCP) met antichristelijke 

bijeenkomsten in de gebieden die zij onder controle hadden. Toen de CCP in 1949 de 

macht over het hele land in handen kreeg, werden deze activiteiten op grote schaal 

voortgezet. Op 23 juni 1950 werd in de regering besloten om 'activiteiten die de 

revolutie tegenwerkten'5 te onderdrukken. Hier begon de systematische strijd tegen 

het christendom. In 1954 waren de meeste missionarissen teruggestuurd naar hun land 

van herkomst (Tiedemann, 1999: 406).  

Begin jaren vijftig werden enkele officiële christelijke organisaties opgericht: 

de katholieke CCPA (Chinese Catholic Patriotic Association) en de protestantse 

TSPM (Three-Self Patriotic Movement) en CCC (China Christian Council). Deze 

organisaties waren sterk verbonden met de CCP, waardoor veel christenen zich niet 

lieten registreren. 

Tot eind jaren zestig werd het Chinese christenen erg lastig gemaakt. Tijdens 

de Culturele Revolutie (1966-1969/1976) werden alle zichtbare kerkelijke activiteiten 

stopgezet. Voor de buitenwereld leek het alsof het christendom totaal uit China 

verdwenen was, maar gedurende de jaren zeventig kwam het weer tevoorschijn. Het 

bleek dat veel christenen in het geheim bij elkaar bleven komen om te bidden. Heel 

belangrijk in deze context zijn de huiskerken, die door Chinezen 'ontmoetingspunten'6 

worden genoemd. 

                                                
4 Missionarissen die in aanraking kwamen met de Chinese volkscultuur waren niet bereid het 
christendom hiermee te verenigen. Hierdoor ontstond de ritenstrijd: mogen christenen participeren in 
riten die Confucius en dergelijken vereren? Is dit een vorm van bijgeloof of is het 'alleen' cultuur? In 
1715 uitte paus Clemens XI hierover officieel zijn afkeuring, waardoor een scheiding tussen 
christelijke en niet-christelijke Chinezen ontstond. 
5 "Counter-revolutionary activity" (Tiedemann, 1999: 406) 
6 "Meeting points" (Hunter & Kim-Kwong, 1993: 3, noot 3). 
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Vanaf 1976 werd het beleid rondom religieuze zaken minder strikt en sindsdien lijkt 

het aantal Chinese christenen explosief te groeien. Vanaf 1982 staat vrijheid van 

religie in de grondwet.  
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Vrijheid van religie: hoe zit het? 

Algemene Sociale Wetenschappen 

 

Artikel 36 van de Chinese grondwet geeft uiting aan het recht op vrijheid van 

godsdienst (en de beperkingen hiervan): 

 

 Article 36 

Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of religious belief. 

No state organisator, public organisator, or individuele may compel citizens to 

believe in, or not to believe in, any religion; nor may they discriminate against 

citizens who believe in, or do not believe in, any religion. 

The state protects normal religious activities. No one may make use of religion 

to engage in activities that disrupt public order, impair the health of citizens or 

interfere with the educational system of the state. 

Religious bodies and religious affairs are not subject to any foreign 

domination. 

 

Vrijheid van religie betekent nog niet onvoorwaardelijke vrijheid van geloof. Kerken 

of geloofsgemeenschappen moeten aangesloten zijn bij de katholieke CCPA (Chinese 

Catholic Patriotic Association), de protestantse TSPM (Three-Self Patriotic 

Movement) of CCC (China Christian Council). Alle kerken die niet hierbij zijn 

aangesloten zijn verboden en worden vervolgd. Deze drie organisaties zijn nauw 

verbonden met de CCP. Doordat de regering de organisaties verscheidene regels en 

beperkingen oplegt probeert zij controle te houden over de geloofspraktijken. Een van 

deze reguleringen is bijvoorbeeld dat religieuze organen geen banden hebben met 

religieuze groeperingen in het buitenland. Daarnaast moeten de drie organisaties de 

CCP als hoogste aardse autoriteit erkennen (van Pinxteren, 2007). 
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Religie in China: de cijfers 

Algemene Sociale Wetenschappen 

 

Om de verschillende religieuze groeperingen op sociaal wetenschappelijke manier te 

bestuderen is het ten eerste belangrijk de cijfers die bekend zijn over deze groepen te 

bekijken. Het vinden van consistent cijfermateriaal over de Chinese bevolking is niet 

eenvoudig. Zelfs bij bepaling van bijvoorbeeld de omvang van de totale bevolking 

van China moet een slag om de arm worden gehouden. De officieel bekend gemaakte 

omvang van 1,3 biljoen inwoners is waarschijnlijk veel te laag, gezien de enorme 

hoeveelheid werkloze boeren die naar de stad trekken. Bovendien heeft de 

eenkindpolitiek ervoor gezorgd dat extra kinderen verborgen worden gehouden voor 

officiële tellingen. Daarnaast is men tijdens de regeerperiode van Mao Zedong niet 

altijd zorgvuldig omgesprongen met de statistieken. De enorme hongersnood die 

miljoenen Chinezen tijdens zijn bewind het leven heeft gekost zijn bijvoorbeeld nooit 

in de cijfers opgenomen. Een deel van de cijfers die nodig zijn om een goed overzicht 

te krijgen van de ontwikkeling van de Chinese bevolking over een bepaalde periode 

ontbreekt dus simpelweg. 

 

Dit ontbreken van cijfers en ontduiken van tellingen door de bevolking vormt ook een 

probleem bij het bepalen van de omvang van de religieuze groeperingen in China. 

Religie is voor de atheïstische communistische Chinese regering nog altijd een 

gevoelig onderwerp. Officieel is er in China sprake van een ‘vrijheid van religie’, 

maar dat is iets anders dan ‘vrijheid van geloof’ en kent vele beperkingen, zoals 

hierboven is beschreven. 

De vijf legale religies zijn het boeddhisme, het taoïsme, de islam, het 

protestantisme en  het katholicisme. Alles daarbuiten is verboden en wordt vervolgd. 

Deze beperkingen op het gebied van religie hebben er voor gezorgd dat er veel 

ondergrondse religieuze groepen en kerken zijn ontstaan. Over de omvang van deze 

ondergrondse groeperingen kunnen uiteraard alleen schattingen worden gedaan, 

aangezien zij zichzelf uit angst voor vervolging niet kenbaar maken.  

Uit een steekproef onder 4500 Chinezen in 2005 is een schatting gemaakt van 

ongeveer 300 miljoen gelovigen in China. Dat betekent op een bevolking van 1,3 
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miljard een aandeel van ongeveer 23%. Uit een ander onderzoek gebaseerd op cijfers 

van Patrick Johnston is de volgende verdeling op te maken. 

 

 

 

 

Het is te zien dat in dit onderzoek het atheïstisch deel kleiner is geschat dan in de 

steekproef uit 2005 waaruit blijkt dat de areligieuze bevolking ongeveer 77 procent 

(100%-23%) bedraagt. Met ‘Chinese religies’ worden de hierboven besproken ‘drie 

wegen’ bedoeld, naast de ‘pure’ boeddhisten. Hoewel de cijfers in de twee 

onderzoeken verschillen is het belangrijk te onthouden dat het grootste deel van de 

bevolking van China atheïstisch is en dat het christendom binnen de gelovige 

bevolking een minderheid vormt, naast het grotere aandeel van ‘de drie wegen’. 

 

 

P. Johnston , 1993 
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Christenen in China : de cijfers 

Algemene Sociale Wetenschappen 

 

Laten we nu kijken naar de cijfers die op dit moment bekend zijn over de groep 

Chinese christenen. Om uitspraken te kunnen doen over de groei van het aantal 

Christenen is het nodig te weten hoe groot de groep is en hoe groot hij is geweest. 

Wat het tellen van Chinese christenen er niet eenvoudiger op maakt is het bestaan van 

een grote hoeveelheid huiskerken of ontmoetingspunten. Deze zijn niet aangesloten 

bij een van de overkoepelende christelijke organen, de TSPM, de CCPA of CCC, en 

zijn dus geen officiële kerken. Zoals al is opgemerkt zijn alle kerken en religieuze 

groeperingen die niet bij een van deze organen zijn aangesloten zijn strafbaar. Deze 

huiskerken en ontmoetingspunten zijn dus meestal ‘ondergronds’ en maken zich niet 

kenbaar aan de buitenwereld uit angst voor vervolging. Omdat zij zich zodoende 

lastig laten tellen kunnen over deze ‘ondergrondse’ kerken slechts schattingen worden 

gedaan. Deze schattingen uiteenlopend van 50 tot 100 miljoen Chinese christenen, en 

dan gaat het alleen nog over het aantal protestanten (Lambert, 2003). 

 In 2002 is bekend gemaakt wat het officiële aantal christenen is volgens de 

TSPM en CCC. Het gaat vermoedelijk om 15 miljoen protestanten aangesloten bij 

50.000 geregistreerde kerken en ontmoetingsplaatsen, maar het is niet ondenkbaar dat 

dit er, op basis van lokale schattingen, 20 miljoen zijn. (Lambert, 2003) Het aantal 

katholieken wordt officieel (2005) geschat op 16 miljoen, waarvan 5 miljoen berust 

op cijfers van aangesloten kerken en de overige 8 miljoen een schatting is van het 

aantal ongeregistreerde katholieken. (van Pinxteren, 2007) 

 Is er nu sprake van een explosieve groei van het aantal christenen in China? 

De meeste bronnen geven de indruk dat het christendom groeit. (Lambert, 2003; van 

Pinxteren 2006; Florcruz e.a. 1999.) Bij vergelijking van de verschillende cijfers over 

de afgelopen perioden is er inderdaad een groei te constateren. Groei is echter al snel 

geconstateerd wanneer we uitgaan van een absolute afwezigheid van religies ten 

tijden van de Culturele Revolutie. Het is ook goed voor te stellen dat mensen, na de 

verkondiging van de vrijheid van religie, weer teruggrepen naar hun oude religie, 

waardoor er eigenlijk helemaal geen sprake zou zijn van groei. Wanneer we het over 

de groei van het aantal christenen hebben, moet ook met het rekening worden 
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gehouden met het feit dat niet alleen het aantal christenen stijgt, maar dat alle religies 

in China een groeiend aantal aanhangers hebben (van Pinxteren, 2007).  

De vraag is nu of mensen die voor de culturele revolutie al christenen waren 

nu teruggrijpen naar hun religie of dat we kunnen zien dat meer mensen zich tot het 

christendom bekeren. Cijfermateriaal van het aantal protestanten vóór de culturele 

revolutie en erna lijkt een duidelijke groei van het aantal christenen te impliceren. In 

1949 werd het aantal protestanten op 700,000 geschat. Het aantal protestanten nu  (15 

miljoen) is bijna twintig keer dat aantal (Lambert, 2003). 

 Daarnaast zijn er nog een groot aantal wilde schattingen, met name vanwege 

de vermoedelijk grote aantallen ongeregistreerde christenen. Deze lopen van de 50 tot 

100 miljoen en voorspellen zelfs een groei van 8 miljoen nieuwe ingewijden per jaar. 

Volgens een netwerk van missionarissen, Operation World, zijn er 58 protestanten en 

8.7 katholieken, wat het totaal aantal christenen op 66.7 miljoen brengt (Barret, 2003). 

Volgens sommigen zijn deze cijfers  overdreven. Ze zijn in ieder geval niet sterk 

onderbouwd. Vaak wordt een lokale schatting, waar een groot percentage van de 

bevolking christen is, gegeneraliseerd naar grotere delen van China, waar helemaal 

niet dezelfde verdeling hoeft te bestaan. Daarnaast zijn er vele geïsoleerde huiskerken 

en ontmoetingspunten verspreid in China en zorgt de angst voor vervolging ervoor dat 

onmogelijk is een accurate schatting te maken van het aantal huiskerken. Dit alles 

zorgt ervoor dat er  voorzichtig moet worden omgegaan met schattingen van de aantal 

ongeregistreerde christenen in China. Desondanks kunnen we uit de officiële cijfers 

alsnog een groei constateren.  

 Buiten alle aantallen en cijfers om, zien we nog een vorm van groei die 

opmerkelijk genoeg is om te belichten: de viering van het kerstfeest. Deze christelijke 

feestdagen staan nu ook op de Chinese kalender, en worden door steeds meer 

Chinezen in de grote steden gevierd. Op het eerste gezicht lijkt dit te duiden op een 

uiting van het groeiende Christendom, maar het Chinese kerstfeest lijkt meer met de 

economische groei en het consumentisme te maken te hebben dan met de geboorte 

van Christus. Er zijn geen aanwijzingen dat kerstmis in China een religieuze 

aangelegenheid is. Het is vooral een gelegenheid om flink veel geld uit te geven aan 

diners, cadeaus en feestjes (The economist, 2003). 
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Beschrijving van het christendom in China 

Godsdienstwetenschappen 

 

Allereerst moet opgemerkt worden dat er in China meerdere christelijke stromingen 

zijn. Er zijn grote, bekende stromingen als de pinksterchristenen, protestanten en 

katholieken, maar ook de True Jesus Church en sektes als Eastern Lightning hebben 

veel aanhangers in China. Ik richt mij hier voornamelijk op het protestantisme omdat 

dit de meeste aanhangers heeft en het meest uitgebreid wordt besproken in de 

bronnen. 

 

Geregistreerd versus illegaal: TSPM en ontmoetingspunten7 

In China zelf wordt soms minder onderscheid gemaakt tussen geregistreerde Chinese 

kerken en ontmoetingspunten dan in het buitenland. Er zijn bijvoorbeeld ook 

geregistreerde ontmoetingspunten, die zich ook aan de reguleringen van de TSPM 

moeten houden. 

Veel christenen zijn gedwongen bij elkaar te komen in ontmoetingspunten, 

omdat de geregistreerde kerken te ver weg zijn. Anderen vinden dat zij in de 

geregistreerde kerken niet vinden wat ze zoeken, bijvoorbeeld omdat er maar een of 

twee keer per week een dienst is. Veel gelovigen zijn gepensioneerd, hebben veel tijd 

en willen vaker bidden en bijeen komen. Verder is het christendom in de 

ontmoetingspunten vaak meer charismatisch8 

Er zijn ook christelijke leiders die zich tegen het gezag van de TSPM keren. 

"They feel that the official church has compromised too much with an atheist state 

and has abandoned the essence of Christianity" (Hunter & Kim-Kwong, 1993: 84). 

 

Gebrek aan huisvesting 

Vooral op het platteland, maar ook in de steden is er gebrek aan huisvesting voor de 

kerken. Dit heeft ertoe geleid dat veel kerkgebouwen gedeeld worden door 

                                                
7 In navolging van o.a. Hunter & Kim-Kwong (1993: 3, noot 3) gebruik ik het woord 'ontmoetingspunt' 
in plaats van het bekendere 'huiskerk'. De term 'huiskerk' is door Westerlingen uitgevonden en wordt in 
China amper gebruikt. Deze term dekt de lading ook niet helemaal omdat ontmoetingspunten lang niet 
altijd worden gebruikt voor complete diensten. Soms wordt er alleen - in stilte of gezamenlijk - 
gebeden of samen gezongen. 
8 Onder charismatisch protestantisme valt bijvoorbeeld het pentecostalisme. Mensen aanbidden God 
luidruchtig, praten soms in tongen en voelen zich letterlijk ontvangen van de Heilige Geest. Dit is niet 
toegestaan in de geregistreerde kerken. 
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verschillende kerken of stromingen. Volgens Deng Zhaoming is er echter ook een 

tendens naar meer samenwerking, ook inhoudelijk: 

 

[...] Christians from various dominational background have come much closer 

together than in any previous period. Indeed, the two main schools of 

theological thought [...] are learning to speak out, to pray, to praise, to publish 

and to run seminaries together. They came together because they both want to 

move closer to the centre which is Christ." (Deng, 1989: 249) 

 

 

Onprofessioneel 

Door het enorme gebrek aan opleidingsmogelijkheden zijn de meeste christelijke 

gemeenschappen afhankelijk van leken. Cai Wenhao (1913-1993) beschrijft hun rol 

tijdens de Culturele Revolutie: 

 

I saw during (the Cultural Revolution) that my own faith was weaker than that 

of many lay Christians. It is they who have now become the motivating force 

of our church. We would not have survived without the laity during the 

Cultural Revolution. We were weak, but they continued to do evangelistic 

work. We were pushed forward by our congregations. (Quote in Deng, 1996: 

112) 

 

Voor protestanten is het niet zo erg dat er weinig goed opgeleide dominees en 

dergelijke zijn, omdat leken altijd al een grote rol hebben gespeeld in het 

protestantisme. Het katholicisme hangt echter aan elkaar van de sacramenten en 

dergelijke, die officieel door ingewijde priesters moeten worden uitgevoerd. Uit 

noodzaak zijn een aantal sacramenten overgenomen door leken, maar katholieke 

Chinezen doen meer hun best om ook opleidingsmogelijkheden te creëren. De CCPA 

heeft minimaal zes seminaries onder haar hoede (Spae, 1989: 229). Er bestaan ook 

seminaries die geen lid zijn van de CCPA (bisschop Jin in Spae, 1989: 227). 

 

Bekering 

De meeste Chinese christenen hebben zich bekeerd na een ervaring met wonderlijke 

genezing. Dit lijkt in China veel vaker voor te komen dan in bijvoorbeeld Amerika 
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(Aikman in Staub, 2004). Slechts enkele Chinese christenen geloven zonder ziek te 

zijn geweest, de pinganxin, tegenover vele youbingxin, mensen die geloven doordat 

zij of een (of meerdere) van hun familieleden, vrienden of kennissen zijn genezen 

door gebed (Deng, 1996: 111). 
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Waarom groeit het aantal christenen? 

Algemene Sociale Wetenschappen & Godsdienstwetenschappen 

 

Vanuit sociaal wetenschappelijk perspectief lijkt er een goed klimaat in China te 

heersen voor de groei van religies. Ten eerste lijkt China na de dood van Mao 

enigszins zijn richting te hebben verloren. Het communisme is uitgehold. De regering 

probeert nog krampachtig vast te houden aan het maoïstisch communisme, maar het 

lijkt erop dat dit bezwijkt onder de explosieve economische groei die behaald wordt 

nu het communisme in economisch opzicht meer wordt losgelaten. Er ontstaan kloven 

tussen arm en rijk en boeren en stedelingen. 

Onder de bevolking tussen 16-40 jaar en plattelandsvrouwen is zelfmoord de 

eerste doodsoorzaak (van Pinxteren, 2007). “Many people are facing a crisis of faith’, 

gaf ook Zhu Rongji, voormalig minister president, toe (Florcruz e.a., 1999). Met de 

ongelijkmatige economische groei weten mensen niet meer wat er de volgende dag of 

maand zal gebeuren. Ze kunnen hun baan misschien wel kwijtraken en vragen zich af 

wat er met het land zal gebeuren. “Chinese communism is a system of economic 

development, but there is no theology to explain 

what people should believe in. China is very fertile 

ground for any religion right now”, zegt een 

Amerikaans socioloog werkend in Singapore 

(Florcruz e.a., 1999). Enige houvast aan geloof 

kan misschien hulp bieden in onzekere tijden waar 

een sterke geestelijke leidraad ontbreekt. 

 Een tweede reden kan gevonden worden in 

de hoeveelheid zendelingen die op dit moment 

actief zijn, met name onder de 

plattelandsbevolking in China. Zij geven Engelse 

les, vaak goedkoper dan statelijke instellingen en 

zorgen zo voor aanwas in de provincies (van 

Pinxteren, 2007). 

 Nog een factor die mogelijk bijdraagt aan 

de groei van het Christelijke geloof is de manier 

waarop de structuur van het christendom bij de 

Een schilderij van Confucius 

en Jezus, in een gesprek 

verwikkeld. Confucius wordt 

lager afgebeeld dan Jezus, wat 

impliceert dat Jezus 

belangrijker, beter, groter is 

dan Confucius. 
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Chinese samenleving past. Hoewel het christendom op een aantal punten, die later 

worden besproken, niet rijmt met de dagelijkse Chinese werkelijkheid zijn er ook 

elementen uit beide levenswijzen die juist goed samengaan. Hoewel het christendom 

op een aantal punten, die later worden besproken, niet rijmt met de dagelijkse Chinese 

werkelijkheid zijn er ook elementen uit beide levenswijzen die juist goed samengaan. 

Dit kan uitgelegd worden aan de hand van het sociaal wetenschappelijke 

model waarin onderscheid wordt gemaakt tussen individuele en collectivistische 

culturen9 (Chryssochoou, 2006). Volgens deze individualism/collectivism theorie 

hebben de twee soorten culturen ieder hun eigen kenmerken. Zo wordt in 

individualistische culturen de voorkeur gegeven aan het bereiken van persoonlijke 

doelen, wordt de nadruk gelegd op individuele verschillen en is het zelf-concept van 

individuen onafhankelijk gebaseerd op sociale relaties. In collectivistische culturen 

wordt de voorkeur gegeven aan culturele normen, de nadruk gelegd op posities en 

rollen, en is het zelf-concept van individuen gebaseerd op afhankelijke relaties en 

posities. In China is nog altijd sprake van een collectivistische cultuur. Nu zijn in de 

structuur van het christendom ook veel afhankelijke relaties, rollen, posities en 

normen te ontdekken. In dit opzicht is het niet vreemd dat veel Chinezen nu juist het 

christendom als leidraad kiezen. Zij vinden in het christendom wellicht een vorm van 

samenhorigheid en collectivisme die zij missen na de uitholling van het communisme. 

Dit idee kan worden onderbouwd aan de hand van het voorbeeld dat we kennen uit 

onze eigen cultuur. In een individualistische cultuur als in Nederland zien we  de 

kerken leeglopen. Daaruit kunnen we misschien de conclusie trekken dat het 

christendom eerder bij een meer collectivistische cultuur thuishoort.10  

Ook is aan de beschrijving van het inhoudelijke Christendom in China te zien 

dat het de Chinezen nu juist om de collectieve aspecten van het christelijk geloof gaat, 

zoals de ontmoeting en het gezamenlijk gebed en niet zozeer om de persoonlijke 

uitdieping van het geloof. Zo vormen zij een kleinere collectivistische gemeenschap 

binnen de grotere gemeenschap van China. 

                                                
9 Individualism/Collectivism theory (I-C) Markus and Kitayama 1991; Triandis et al. 1985; Triandis 
1994,1995,1996) 
10 Deze conclusie moet worden genuanceerd. Een individualistisch land als Amerika, met een groot 
aantal christenen, vormt hier bijvoorbeeld al een uitzondering op. Een mogelijke verklaring hiervoor 
zou gevonden kunnen worden in de inhoudelijk, meer persoonlijke vorm van het Christendom in 
Amerika ten opzichte van China. Bovendien kan men zich afvragen hoe individualistisch Amerikanen 
eigenlijk zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de Europeanen. Toch moet de conclusie enigszins 
voorzichtig worden getrokken. 
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Belemmerende factoren voor de groei van het christendom 

Algemene Sociale Wetenschappen & Godsdienstwetenschappen 

 

Al eerder is naar voren gekomen dat de regering het vrij beleven van het christendom 

zoveel mogelijk tegengaat. Zij eisen ten eerste dat de kerk de communistische partij 

als hoogste autoriteit moet aanvaarden en dat er geen banden mogen zijn met het 

buitenland. Voor het christendom, waar in essentie god de hoogste autoriteit is, en het 

katholicisme waarbij de paus in het buitenland een belangrijke rol speelt is dit een 

vervelende beperking. 

 

Het enigszins antireligieuze beleid van de regering van China heeft te maken met een 

zucht naar controle en stabiliteit, uit angst voor chaos. De regering lijkt te geloven dat 

religieuze groeperingen overal toe in staat zijn en dat zij eerder bereid zijn tot 

persoonlijke opofferingen om het geloof te verdedigen. De partij zag dit 1999 

gebeuren bij een massaal stil protest van de Falun Gong, een religieuze groepering. 

De angst voor een dergelijke opstand zorgt ervoor dat de regering de 

geloofspraktijken zoveel mogelijk wil reguleren en controleren. De Chinese regering 

ziet liever de areligieuze levensbeschouwing van het confucianisme als algemene 

 
Een propagandaposter uit de tijd van de Culturele Revolutie. Mao wordt als een 

god afgebeeld. Hiermee wordt de aanspraak van de CCP op de positie van hoogste 

autoriteit in beeld gebracht. 
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geestelijke leidraad. Deze wordt onderwezen op scholen, leerinstituten en is het 

paradepaardje van president Hu, die alles lijkt op te kunnen lossen met het 

confucianistische begrip ‘harmonie’.  

 

De idealen van het christendom en de dagelijkse werkelijkheid in China verschillen 

flink van elkaar. Allereerst is de eenkindpolitiek erg belangrijk in het leven van 

Chinezen. Volgens de paus is het gebruik van voorbehoedsmiddelen en het plegen 

van abortussen zondig. Als Chinezen zich aan de wet willen houden, zullen zij toch 

een van beide methodes moeten gebruiken (of nooit seks hebben, wat de paus vast 

niet erg vindt). Hier zijn echter amper bronnen over verkrijgbaar. Wellicht komt dit 

doordat Chinese christenen, door de lage professionaliteit in de Chinese kerken, hier 

niet of heel weinig over nadenken. Een andere mogelijkheid is dat er alleen weinig 

over wordt geschreven, maar dat men er wel over nadenkt. Boeken van Chinese 

christenen zijn sowieso moeilijk bereikbaar voor buitenlanders, vanwege de taal en 

hoge controle aan de grens door de overheid en omdat de meeste boeken maar in 

kleine oplages worden gedrukt. 

 Vervolgens het vraagstuk van de hoogste autoriteit: is God de hoogste 

autoriteit of is de CCP dat? Ook tussen confucianisme en christendom zijn veel 

verschillen te vinden. Het confucianisme is namelijk voor vrijheid van godsdienst, 

terwijl christenen toch vaak de drang hebben om anderen te bekeren. Dit laatste merkt 

Aikman ook op: "Chinese Christians believe [...] that Christian believers from China 

are to bring the Gospel to the Muslim nations of the world" (Aikman, 2003: 13). 

 Hoe combineren Chinese christenen hun geloof met de dagelijkse gang van 

zaken en de politiek? Deng Zhaoming schrijft over de periode na 1949: 

 

Either they take a passive stance towards the new government and thus leave 

no room for the individual to work deliberately in and for society, or they 

support the Communist revolution and wrestle with their understanding of 

God and God's world in the new political reality. 

Admittedly, many Christians in the early 1950's seemed quite hesistant 

to take the second option. However, those who affirmed the revolution did so 

out of their Christian non-fiction. For they were able to discover a sense of 

hopefulness in the changes which the revolution was beringing to Chinese 

society. (Deng, 1989: 247). 
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De oplossing: een Chinees christendom 

Common ground & een poging tot integratie 

 

De gemeenschappelijke grond van onze disciplines komt goed tot uiting wanneer we 

een poging doen iets te zeggen over de groep mensen in China die christen zijn. De 

sociale wetenschap bestudeert deze groep Chinese christenen in aantal en kenmerken, 

maar het beeld is minder compleet zonder te weten wat ‘christen zijn’ nu eigenlijk is. 

Dergelijke begrippen, wat betreft de inhoud van de religie, de tradities, de 

overtuigingen, kunnen door de godsdienstwetenschap toe worden gevoegd, zodat er 

een completer beeld ontstaat. 

 

Wat zijn de consequenties van de groei van het christendom in China?  

Enerzijds, aan godsdienstwetenschappelijke kant, zijn er inhoudelijke consequenties. 

Hieronder valt onder andere de lage professionaliteit binnen de Chinese kerken. 

Tevens lopen Chinese christenen waarschijnlijk tegen verschillen tussen het ideaal, 

zoals gepropageerd in het christendom, en hun dagelijkse werkelijkheid aan. Een 

voorbeeld hiervan is de eenkindpolitiek, die niet te rijmen valt met de ideeën over 

anticonceptie, als zijnde 'zondig'. 
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Anderzijds zien we op sociaal maatschappelijk gebeid vooral de consequenties 

van het regeringsbeleid voor de groei van het christendom. Daarnaast wordt ook 

zichtbaar hoe het christendom juist wel rijmt met de Chinese cultuur. 

 

Het meest bevorderlijk voor de groei van het christendom in China zal een vorm van 

de religie zijn die zo min mogelijk belemmeringen oplevert. Volgens Deng Zhaoming 

moeten de Chinese christenen een "common language" vinden om te kunnen 

communiceren met hun landgenoten en kunnen ze dat ook doen,  

 

provided (in the words of Bishop K.H. Ting), the Church "rids itself of its 

colonial nature, ceases to be a replica of foreign Christianity, does not 

antagonise or dissociate or alienate itself from the cause of the Chinese people, 

but joins them in that cause, plants its roots in Chinese culture, forms a 

Chinese self and becomes a Chinese entity." (Deng, 1989: 245) 

 

Dit 'verchinezen' van het christendom in China is feitelijk een zeer normale gang van 

zaken. In bijvoorbeeld Afrika hebben de zogenaamde African Independent Churches 

(opgericht en gerund door Afrikanen) het meeste succes. Een religie past zich altijd 

aan aan zijn omgeving, dus waarom zou het christendom zich niet aan China 

aanpassen? Deze ontwikkeling is juist zeer gunstig voor het christendom in China. 

Chinezen kunnen zich bijvoorbeeld beter identificeren met verhalen uit het 

christendom als deze ook worden toegepast op concrete situaties, die Chinezen in hun 

dagelijks leven tegenkomen. 
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Bijlage: Religie of levensbeschouwing? 

 

In de godsdienstwetenschap circuleren vele definities over de begrippen religie en 

godsdienst. Sommige wetenschappers maken onderscheid tussen religie en 

godsdienst, maar ik zal deze begrippen door elkaar gebruiken om er een en hetzelfde 

verschijnsel mee aan te duiden. Volgens André Droogers bestaan er verschillende 

definities van religie, te weten: 

- functionele definities: definities die focussen op de functie die religie vervult 

in het leven van mensen, 

- essentialistische of substantialistische definities: focussen op wat religie in 

wezen is, 

- ervaringsdefinities: gaan uit van de ervaring die mensen met religie hebben, en 

- verwantschapsdefinities: vergelijken religie met een ander verschijnsel (dit 

kan uitmonden in reductie zoals bijvoorbeeld bij Freud: religie is een 

obsesssieve neurose van de mensheid. een zoektocht naar een herstel van de 

overleden vader. 

Volgens Droogers bevat een goede definitie een beetje van al deze soorten definities 

(Bakker, 2008b). De definitie van Clifford Geertz is hier een goed voorbeeld van: 

 

Religion is (1) a systeem of symbols which acts to (2) etablish powerful, 

pervasive and long-lasting moods and motivations in men by (3) formulating 

conceptions of a general order of existence and (4) clothing these conceptions 

with such an aura of actualist that (5) the moods and motivations seem 

uniquely realistic. (Bakker, 2008a) 

 

Opvallend aan deze definitie is het totale ontbreken van 'het transcendente'. In veel 

religies is het transcendente, het totaal andere, een werkelijkheid buiten de 

werkelijkheid die wij dagelijks waarnemen, erg belangrijk. Veel definities besteden 

hier dan ook aandacht aan, maar het is mogelijk dat hierdoor bepaalde religies niet 

meer binnen die definitie vallen. 

 

Een andere, zeer bekende definitie van religie komt van Ninian Smart. In de inleiding 

van Godsdiensten van de wereld beschrijft hij een systeem om "structuren [te] 
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onderscheiden in de weelderige schakering aan godsdiensten van deze wereld, 

[namelijk door] de verschillende aspecten of dimensies van godsdienst in ogenschouw 

te nemen" (Smart, 2003: 15). Hij onderscheidt vervolgens zeven dimensies waarin 

religies zichtbaar zijn: 

- de praktische rituele dimensie, 

- de emotionele of ondervindingsdimensie, 

- de verhalende of mythische dimensie, 

- de doctrinaire dimensie, 

- de morele dimensie, 

- de sociale of institutionele dimensie en 

- de materiële dimensie. 

Het is belangrijk je te realiseren dat ten eerste niet al deze dimensies even duidelijk 

zichtbaar zijn in alle godsdiensten. Ten tweede zijn verschillende dimensies ook terug 

te vinden in niet-religieuze denksystemen. Smart zegt hierover:  

 

We hebben [...] voldoende van het zevendimensionale karakter van de 

seculiere wereldbeschouwingen gezien [...] om te concluderen dat de 

verschillende stelsels van opvattingen en gebruiken, of ze nu religieus zijn of 

niet, mededingers van elkaar zijn en zich ook met elkaar vermengen. [...] Alle 

leveren een bijdrage aan het uitdrukken van de wijze waarop mensen menen 

hoe ze in de wereld staan en hoe ze daarin moeten handelen. (Smart, 2003: 30) 

 

Hier wil ik Theo de Boers definitie van levensbeschouwing naast zetten: 

 

Een levensbeschouwing is de diepste levensoriëntatie van een mens en bestaat 

uit drie onderdelen:  

 (1) Een centraal waardensysteem (ook normatieve component genoemd), 

dat wil zeggen de waarden die de rode draad vormen in en achter je morele 

keuzen. Het gaat hier niet om morele overtuigingen tot in detail, maar om 

algemene en fundamentele waarden.  

 (2) Overtuigingen over feiten (ook wel theoretische component genoemd): 

over de wereld, het eventuele bestaan van God, oorsprong, wezen en 

bestemming van de mens. Deze overtuigingen betreffen zowel empirische als 
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metafysische (bovennatuurlijke) zaken.  

 (3) Een grondhouding (ofwel de affectieve component). Mensen kunnen 

weliswaar dezelfde feitelijke overtuigingen en waarderingen hebben, maar toch 

heeft de één een pessimistische, de ander een optimistische grondhouding. (De 

Boer, 2003: 143-144) 

 

Duidelijk uit deze beschrijving is dat een levensbeschouwing niet per sé godsdienstig 

is. Iedereen heeft, expliciet of impliciet, een levensbeschouwing. Zou dat niet zo zijn, 

dan zou de rode draad in je handelen en denken ontbreken. 

 

Een religie of godsdienst maakt volgens De Boer deel uit van de totale 

levensbeschouwing van een persoon. Volgens de meeste definities van religie heeft 

religie of godsdienst te maken met een 'binding met het transcendente' (Bakker, 

2008a), maar dit hoeft niet herkend te worden om een levensvisie te kunnen 

classificeren als religieus. 

 

 


